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ELADÓ INGATLAN!!! Befektetés 
a belvárosban. Esztergomban a 
Besze János u.16-ban a bal 
oldali házrész, mely 53 négyzet-
méteres egy nagyszoba /25 
m3/konyha, előszoba fürdőszoba. 
Az ingatlan előtt saját parkoló, az 
utca végén buszmegálló találha-
tó. Infrastruktúra szempontjából 
nagyon kedvező bolt, iskola, óvo-
da, iskola, kórház, piac 500 mé-
terre. Nagy szép fedett fatároló 
az udvarban. Felújításra szorul. 
Azonnal költözhető-üres. Vételár: 
5,9 M Ft. MAGÁNKÉZBŐL-
MAGÁNKÉZBE 06-30-210-44-68.

Esztergom, Petőfi S. utcában, 
közös udvaros, utcafronti telek 
eladó. Irányár: 6 Mft. 
Tel.: +36-20/366-5698.

Keresünk készpénzes vevőink 
részére eladó házakat, lakásokat, 
telkeket, ingatlanokat. 
Tel.: +36-20/489-7290.

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás 
lakás bérleti jogát cserélnénk, 
állampolgári cserével jogosultak 
számára. Vidéki, Székesfehérvár 
környéki kertes ház érdekel. 
Értékegyeztetéssel megoldható. 
Ár: 14 M Ft. 
Tel.: +36-30/552-7290.

Táton 3 szobás családi ház, 
garázzsal, hosszútávra kiadó. 
Tel.:+36-20/417-2969.

Albérlet kiadó 1 személy részére 
Esztergomban a Bazilikánál. 

Ár: 85.000 Ft/hó rezsivel együtt. 
Tel.: +36-30/4777-107.

Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban fa behordási illetve 
házkörüli munkát keresek 
(megbízható fiatalember vagyok). 
Tel.: +36-20/442-13-04.

Takarítási munkát keresek 
magánházaknál Esztergomban. 
Tel.:+36-30/784-0388.

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Esztergomi vállalkozás keres 
műszaki ügyintézőt. Feladatok: 
karbantartások műszaki 
ügyintézése, egyeztetése. 
Elvárások: jó kommunikációs 
készség, műszaki affinitás, saját 
gépjármű a munkahelyre 
járáshoz. Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494..

Esztergomi építőipari Kft. felvesz 
önállóan dolgozni tudó kőművest. 
Tel.: +36-30/232-2015.

24/48-as munkakörbe keresünk 
vagyonőr kollégát  Esztergom 
területén működő telephelyünkre

A formaruházatot cégünk biztosí-
tja. Felvétel fontos szempontja a 
rendezett vagyonőri papírok 
megléte és a felelőségteljes 
munkavégzés. Hosszútávú 
munkalehetőség 250 E Ft/hó. 
Amennyiben jelentkezne a 
munkára kérem hívja 
a +36-30-755-7731-es 
telefonszámot.

Vizesvágó gép kezeléséhez kere-
sünk tapasztalattal rendelkező 
gépkezelőt, esztergomi munka-
helyre. Műszaki rajz ismerete, 
rajz szoftver ismerete szükséges. 
Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494

D kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező gépkocsivezetőt  kere-
sünk állandó illetve részmunkai-
dőre munkásjárat szállításához,

azonnali kezdéssel. Nyugdíjasok 
előnyben. Tel.:+36-30-621-0419.

Robogó kisebb hibával eladó. 
Tel.: +36-70/617-0529.

Átadó a hévízi  Napsugár Üdülő-
szövetkezetben  lévő apartman, 
2022. március  14. - 20. közötti 
turnusa. Az összkomfortos 
apartman alkalmas 3 felnőtt, vagy 
2 felnőtt és 2 gyermek elhelye-
zésére. Ár: 50.000 Ft. Érdeklődni 
lehet: +36-30/9224-582.

Padlásról, pincéből előkerült, régi 
feliratos sörösüvegeket, szódás-
üvegeket és egyéb más palackot 
vennék gyűjteményembe. Más 
régiségek is szóba jöhetnek. 
Esztergom +36-30/266-0062.

ÜDÜLÉS

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁL

KÍNÁL

ÁLLÁS

ALBÉRLET 

VÉTEL

Önéletrajzokat a
  szaplonczai.sziszi06@gmail.com

e-mail címre, illletve: 06-20/489-7290.

Esztergomi Ingatlan Irodába

TELEFONOS
ÜGYINTÉZŐT

keresünk.

JÁRMŰ

Biatorbágyra keresünk 

raktáros
 konténerszedőt és
 targoncavezetőt 

2 műszakos 8 órás munkarendbe. 
Tatabányáról ingyenes 
céges busz megoldo�. 

Érd: 06-70-779-4447

Jelentkezés és további információ: +36-30-256-0238

Esztergomi é�erem munkatársakat keres

Konyhai kisegítő 
(két műszakos, teljes- vagy részmunkaidős munkakör)

 Takarító
(reggeli műszakos részmunkaidős munkakör)

EGYÉB

Fortuna
nyom

daDigitális nyomtatás
Egy darabtól akár néhány száz példányig 
gazdaságos technológia, nyomtatási médiumok 
egész sora áll rendelkezésre 
(fehér- és színes papírok, kreatív papírok, 
kartonok, öntapadós papírok és fóliák).
 

Nyomdánk továbbra is várja  a megrendeléseiket. 

Online megrendelés - Házhozszállítás

Korszerű színes digitális nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére a gyors 
és gazdaságos nyomatok előállítását.                .
A nyomógép úgynevezett EA (emulzió-aggregációs) 
tonert használ a színes nyomatok előállításához, 
melynek köszönhetően jobb képminőséget, finomabb 
vonalakat és szövegeket, mint a hagyományos tone-
rekkel dolgozó nyomógépek, valamint hibátlan
selymes felületet hoz létre a nyomathordozón .

Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Ofszetnyomtatás
Közepes- és nagy példányszámokhoz ajánljuk, 
a lehetőségek 1-től 6 színig terjednek, 
B2-es formátumig, 60 g-os papírtól egészen 
az 600 g-os kartonig.

Korszerű 4 színes ofszet nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére kissebb, vagy nagyobb
volummenú munkák gazdaságos előállítását.                .
Gépünk opciós kiegészítőkkel lett ellátva, mely csomagoló 
kartonok color nyomását is lehetővé teszik.

Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

mailto:szaplonczai.sziszi06@gmail.com
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Gépi forgácsolást vállalok
+36 30 389 9276       

GÉPKEZELŐ
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát

a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

FELADATOK:

· Papíripari gépek, berendezések beállítása

· Berendezések működésének biztosítása (tekercs felrakása, korrekciók elvégzése, 
   anyagok biztosítása és egyéb szükséges beavatkozások)

· A technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása

· Az előírt nyomtatványok vezetése

· Részvétel a rábízo� gépek tervszerű megelőző karbantartásában 
  (folyamatos, időszakos)

· A gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása

· Többműszakos munkarend vállalása (2 vagy 3 műszak, 8 óra)
ELVÁRÁSOK:

· Középfokú végze�ség

· Műszaki beállíto�ság

· Kiemelkedő problémamegoldó képesség

· Jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és csapatmunka, rugalmasság
ELŐNYÖK:

· Hasonló munkakörben szerze� tapasztalat

· Darukezelő végze�ség előny
AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, �szta mul�nacionális környezet

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra, jó vállala� légkör és remek csapat

· Versenyképes bér, Cafeteria 

· Egyéb ju�atások: Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, 
   mentor program, 
Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési támogatás,  kedvezményes vásárlási lehetőség, 
ingyenes dolgozói csomagok a termékekből

· Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokod, 
Tokodaltáró, Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,

 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és tekercselt kéztörlők, 

kis -és nagytekercses toale�papírok.

Cím: Nyergesújfalu, Esze Tamás u. 21., 06-20/2593-593.

Munkájára igényes 

SZAKÁCS és KONYHALÁNY kollégát
keresünk Nyergesújfalura az

 Ászok Vendéglőbe!
Jelentkezni személyesen lehet.

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,


4                                                         FORTUNA - INFORM  XXXII. évf.  08. szám  2022. február 25.                                                        33/599-299             

  
 
  A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

 OPUS CÉGCSOPORT 

 NŐI ÉS FÉRFI 

 
MUNKATÁRSAT KERES 

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI

 
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE

 
(munkavégzés helyszíne Esztergom)

  
Igényes, precíz munkavégzés

 

Megbízhatóság

 

AMIT KÍNÁLUNK:

 

Munkaruha biztosítása

 

Utazás biztosítása céges buszjára�al

 

Kiemelt bérezés

 

Napi egyszeri meleg étkezés

 

kellemes munkahelyi légkör

 
 
 

Amennyiben hirdetésünk felkelte�e érdeklődését, várjuk 
jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25 hé�őtől péntekig 8:00-16:30-ig! vagy a 

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM Facebook oldalon!

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069, tothne@rlphigienia.hu

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 

felveszünk.
Állandó délelőttre és délutánra. 

Biatorbágyra keresünk 

raktáros
 konténerszedőt és
 targoncavezetőt 

2 műszakos 8 órás munkarendbe. 
Tatabányáról ingyenes 
céges busz megoldo�. 

Érd: 06-70-779-4447

Önállóan dolgozni tudó 

kolléganőt keresünk az

 esztergomi Tesconál lévő 

lángosos büfébe, 
he� 2-3 napra.

 Jelentkezni: 06-20-7766-452.

TAXITAXITAXI
  

ESZTERGOMESZTERGOM
 

ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

PAPLANSZERVIZ, TOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet
korszerű német technológiával kitisztítva

és új pehelybiztos anginba töltve
gyönyörű PAPLANT, PÁRNÁT varrunk.

Tel.: (33)444-952, TÁT.

Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

forgalmazása és beépítése!
Redőnyök, reluxák készítése!

  06-20-9844-439

E-mail: kiss74zsolt@gmail.comE-mail: kiss74zsolt@gmail.com

AJTÓK-ABLAKOKAJTÓK-ABLAKOK
Kiss ZsoltKiss Zsolt

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: 

Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást
vállalok korrekt áron!

ASZTALOS ÉS 
MELEGBURKOLÁST vállalok!

Ikea-Jysk-es bútorok
összeszerelése, rövid határidővel.

Tel.: 06-30/822-7039.

Építőipari gyorsszolgálat 0-24 óráig!
Éjjel-Nappal!

Omlik a vakolat? Beázik a tető?
Elromlo� a kémény?
Hívjon bizalommal!

06-33/454-048, 06-20/912-4912.

Építőipari generálkivitelező vállal:

tetőszigetelést bádogozással!

Palafedést, cserépfedést, zsindelyfedést.

Teljeskörű építőipari munkák. 

06-33/454-048, 06-20/912-4912.

SZOLGÁLTATÁS
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)22.000 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

Vegyes tűzifa 18.000 Ft/m3
 Száraz szárított tűzifa 19.000 Ft/m3 

Erdei vegyes 33.000 Ft/m3 1,7 m

Száraz tölgy, bükk 34.000 Ft/m3 1,7 m
Gyújtós 10.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ! 

Kis Róbert 06-70/364-3705

5
9
9
8
4
2
7

A
A

Hasíto� tűzifa tölgy, cser, bükk
1mx1mx1m dobo� m3 18.000 Ft/m3

1m tűzifa erdei m3 29.000 Ft/m3.
Ingyenes házhoz szállítással.

06-20/9286-392, 06-30/938-5541

TŰZIFA AKCIÓ!
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Szolfézs és zongora 

oktatást vállalok! 
(Dorogon)

06-20/238-5112

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
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Tisztelt Álláskereső!

TEREMŐR
munkakörbe

Az esztergomi Bazilika 
felvételt hirdet

Elvárások:
- Önálló, precíz munkavégzés
- Pontos, igényes megjelenés
- Megbízhatóság
- Állóképesség (lépcsőzés szükséges)
Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

PÉNZTÁROS
munkakörbe

Elvárások:
- Angol nyelvismeret
- Önálló, precíz munkavégzés
- Pontos, igényes megjelenés
- Megbízhatóság
Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

Amennyiben felkeltette az érdeklődését, jelentkezni fényképes önéletrajzzal a

hrbazilika@gmail.come-mail címen, illetve a 06-20-379-16-79-es telefonszámon lehet.

l

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

Főbb feladatok:

- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 

  biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével

- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje

- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése

- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

 Elvárások:

- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete

- Többműszakos munkarend vállalása

- Hegesztési ismeretek és gyakorlat

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Béren kívüli juttatások

- Cafeteria

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Gyártósori munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

- 13. havi bér

- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

- Jelenléti pótlék

- Cafetéria

- Szakirányú képzések lehetősége

- Túlóra lehetőség

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

BETONELEMGYÁRTÓ
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